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Két éven át, mintegy hatvan 
foglalkozáson veszik sorra teo-
lógusok és lelkészek a Biblia 
66 könyvét. A Szepes Gyula 
Művelődési Központban február 
11-én 18 órakor kezdődő sze-
minárium egészén, vagy annak 
egy-egy foglalkozásán felekezet-
től, kortól és előképzettségtől 
függetlenül minden érdeklődő 
részt vehet. 

Az Adventista Teológiai 
Főiskola 2010. februárjáról 2011. 
december végéig meghirdetett 
Bibliai Szabadegyetemének 
előadói az Ószövetség és az 
Újszövetség könyveiről tartanak 
előadást. A sok évvel ezelőtti 
kezdeményezés már 2005-ben 
megkezdte országjárását, ami 
iránt 2008-ban (a Biblia éve) 
jelentősen megnőtt az érdek-
lődés. A Bibliai Szabadegyetem 
Szombathely, Győr, Vác, 
Miskolc, Szeged, Veszprém, 
Sopron után érkezik meg váro-
sunkba. A célokról és a részle-
tekről kérdeztem Zarka Pétert, 
az érdi adventisták vezető lelki-
pásztorát.

– Lelkész úr, miért szervezik 
meg két évvel a Biblia éve után 
az érdi adventisták a Biblia 
Szabadegyetemet?

– Ezt a programot az 
Adventista Teológiai Főiskola 
hirdette meg, s a helyi adven-
tista egyházközségek köz-
reműködésével évente több 
helyszínen is megrendezik. 
A Hetednapi Adventista Egyház 
kiemelt missziós feladatának 
tekinti, hogy a Bibliát minél szé-
lesebb körben megismertesse, és 
kortörténeti hátterének feltárá-
sával, teológiai magyarázatokkal 
segítsen megérteni isteni üze-
netét. A Biblia tanulmányozása 
nem kampányfeladat, s nem volt 

az két évvel ezelőtt sem. A Biblia 
évének is éppen az volt a célja, 
hogy aláhúzza a Bibliának, a 
Könyvek Könyvének örök idők-
re szóló aktualitását. Azt sze-
retnénk, ha a hallgatók látnák, 
hogy a Szentírás, nem hatvan-
hat könyv összefűzve, hanem 
az Ószövetség és az Újszövetség 
egyetlen, összefüggő egész, ez 
„A Könyv”. 

– A Biblia nem egy olvasmá-
nyos könyv. Megértéséhez sok-
szor történelmi előtanulmányok 
szükségesek, látni kell teológiai 
összefüggéseket, tele van példa-
beszédekkel, allegóriákkal, s a 
nyelvhasználata sem könnyíti 
meg az eligazodást. Mégis, elő-
képzettségtől, kortól függetlenül 
hirdetik a szabadegyetemet. 

– A Biblia az egyetemes 
emberi kultúra része. Általános 
ismerete nélkül nem lehet 
eligazodni sem a történelem-
ben, sem a művészetben. De 
tanításai, kifejezése a minden-
napjaink része, hogy csak pél-
dát említsek: Jákob lajtorjája, 
Bálám szamara, árulkodó Júdás. 
Közmondásaink, szólásaink egy 
része is bibliai idézet, mint pél-
dául: „Ne ítélj, hogy ne ítél-
tessél!”, „Az vesse rá az első 
követ, aki maga is bűntelen!”. 
Azért külön kell választanunk 
a bibliakutatást és a Biblia elfo-
gadását, tanításainak ismeretét. 
A Szentírás Isten szava, róla, az 
Örökkévalóról szól. Nekünk. 
A Biblia révén Istenhez kerü-
lünk közelebb és önmagunkat 
ismerjük meg. De miért is kelle-
nének különleges háttérismere-
tek a krisztusi szeretet, a tékozló 
fiú történetének, a magvető pél-
dázatának, a tíz parancsolatnak 
a megértéséhez?!

– Mire számíthat az, 

aki jelentkezik a Bibliai 
Szabadegyetemre?

– Az egyes témákat az 
Adventista Teológiai Főiskola 
tanárai vezetik fel, s néhány 
esetben magam is előadok. 
A tanfolyam ingyenes, az egyes 
foglalkozásokra nem kell külön 
bejelentkezni, azon bárki részt 
vehet, vagy a szeminárium 
menetébe bármikor bekapcso-
lódhat. A tanfolyam első két 
szemeszterében az Ószövetség 
könyveinek irodalmi és kortör-
téneti, valamint teológiai átte-
kintését kísérhetik figyelemmel 
a résztvevők. Az eddigi hely-
színeken 60 és 120 fő között 
mozgott a hallgatók száma, és 
igen kicsi volt a menet közbe-
ni lemorzsolódás, köszönhető 
ez a jó előadóknak, az illuszt-
rált, érdekes előadásoknak, 
az őszinte és nyitott témave-
zetésnek. Nagyjából egy-egy 
könyv egy-egy foglalkozás, de 
a kispróféták könyvei esetében 

kettőt-kettőt összevonva tárgya-
lunk. A megjelentek hallhatnak 
a könyvek szerzőiről, a történeti 
háttérről, elhangzanak bizonyos 
kritikai megfontolások, és szó 
lesz a témához kapcsolódó teo-
lógiai álláspontokról is. Az elő-
adások a keresztyének között 
általánosan elfogadott biblia-
magyarázatokra épülnek, így a 
Szabadegyetem nem felekezet-
hez kötött. A foglalkozásokon 
elhangzó előadások pároldalas 
vázlatát minden résztvevő írás-
ban megkapja. Mivel a Bibliai 
Szabadegyetem két éve akkre-
ditált képzésnek számít a peda-
gógusoknak, egyetemistáknak 
előzetes bejelentés esetén 90 
órás akkreditált képzést bizto-
sítunk. 

Az érdi adventisták két éve 
internetes teaházat működ-
tetnek csellengő fiataloknak, 
tavaly az evolúcióról szervez-
tek a városban előadás-soro-
zatot, most az Érdi Városi 
Televízióban követhetjük 
nyomon Etika klubba meghí-
vott vendégeik beszélgetése-
it. A gazdasági vállalkozások 
piacán azt mondanánk, hogy 
offenzív, komoly PR-értékű 
marketing munkát végeznek. 
„Amelyik egyház él, az növek-
szik. Az adventisták »vállal-
kozása« a missziós munka. 
Missziós gondolkodásunk 
központi magva pedig, hogy 
Jézusban találtuk meg az igazi 
értéket. A krisztusi szeretet 
számunkra Az Öröm, ezért 
hirdetjük keresztyénként az 
Evangéliumot, s azt szeret-
nénk, hogy ezt az érzést min-
denki megismerje.” – mondta 
befejezésül Zarka Péter gyüle-
kezeti prédikátor.

 Vizsy Ferenc István

Ro p p a n t  t a r t a l m a s 
„poggyásszal”, nyelvemlékek-
kel, versekkel, írásokkal, val-
lomásokkal, nyelvtörőkkel és 
mondókákkal érkezett Sudár 
Annamária és Szabó András 
a Magyar Kultúra napja alkal-
mából a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban megtartott iro-
dalmi estre. A századokon 
átívelő, nyelvi és irodalmi 
örökségünkből nyújtottak át a 
közönségnek egy olyan remek 
válogatást, ami egyértelmű-
en rávilágított: kultúránkat, 
magyar nyelvünket illetően 
bőven akad büszkélkedni 
valónk, és korántsem túlzó 
az állítás, miszerint a mi cso-
dálatos magyar nyelvünk a 
legalkalmasabb költői képek 
alkotására. 

A két előadóművész műsora 
a Kazinczy-évforduló tiszte-
letére is készült, felsorakoz-
tatva nyelvi emlékeinket, köl-
tőink és íróink míves, szép-
séges verseit és írásait. Ez 
az irodalmi est nem csak a 
költészetről, hanem a csodá-
latos magyar anyanyelvünkről 
is szólt, hét kisebb csokorba 
kötve a felidézett remekmű-
veket. 

Összesen hatvan vers-, illet-
ve versidézet, írásos nyelv-
emlék- és részlet, vallomás, 
mondóka és nyelvtörőcso-
kor hangzott el a két kiváló 
művész előadásában. 

Az irodalmi est mindenkép-
pen méltó megünneplése volt 
a Magyar Kultúra napjának. 

 Be
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Zarka Péter, az Érdi Adventista 
Gyülekezet lelkésze

Rákérdeztünk

Deák Mihály 
énekmûvész: 
– Rajongója vagyok a festészetnek, ezért most 
sem hagytam ki a Téli Tárlatot. A zenés prog-
ramokra is igyekszem elmenni. Igen nagyra 
tartom a Szepes Művelődési Központ veze-
tésének a munkáját, akik rendszeres kultu-
rális műsoraikkal csalogatják ide az érdieket. 
A Magyar Kultúra Napja megnyitó rendezvé-
nye is felemelő volt a számomra.

Gyõrössy Éva 
külkereskedõ:
– Nagy élmény volt a kultúranapi esti program, 
az Azt meséld el, Pista! című előadás Mácsai 
Pállal. Az egy szereplős darab a jeles író, 
Örkény István életéről szólt és olyan izgalmas 
volt, hogy egy percig sem lehetett unatkozni. 
Jó ötlet volt idehozni ezt az előadást, amelyet 
telt ház előtt „mondott el” a remek művész.

Részt vett a Magyar Kultúra Napja rendezvényein?
Koller József 
vállalkozó:
– Igyekszem rendszeresen kivenni részemet 
Érd kulturális életéből. Erre kitűnő alkalom 
különösen a téli időszak, amikor a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából, ezekben a napok-
ban bőven lehet válogatni a jobbnál jobb 
előadásokból. Egy héttel ezelőtt a Víg özvegy 
Lehár operett volt nagy élmény, a napokban 
pedig a Téli Tárlat képei.

Szabó Daniella
tanuló:
– Szeretek olvasni, könyvtárba, előadásokra 
járni. Minden műfaj közel áll hozzám, így a 
tánc is. A kultúra napja szerencsére a ritmus 
ünnepe is volt. Itt elsősorban az ExperiDance 
műsorára gondolok, amelyet most Esszencia 
címmel adtak elő a kitűnő táncosok a Szepes 
Művelődési Központban nagy sikerrel. 

Álláspont

Segítség hajléktalanoknak
A rendkívüli hideg idõjárásra tekintettel kérem a lakosság szíves segítsé-
gét. Ha ismeretségi körükben, vagy látókörükben vannak olyan szemé-
lyek, családok, akik hajléktalanságuk, betegségük vagy egyéb ok miatt 
nem tudnak fûtött helyiségben tartózkodni, tájékoztassák õket, hogy az 
önkormányzat hajléktalan szállója – Érd, Fehérvári u. 89. – bármikor 
nyitva áll a rászorulók elõtt. 

Az alábbi telefonszámokon kérhetõ tájékoztatás, segítség:
Munkaidõben: 
06-23-366-104, 06-23-366-105, 06-23-362-240, 06-23-522-345

Bármely idõpontban:
06-20-316-5007, 06-23-363-767, 06-23-373-890  

Dr. Szabolcs Mária
jegyzõ

kaleidoszkóp


